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Organisasjon
Privatperson

Innsender

Håvard
Fornavn

Lunder
Etternavn

Frøyhovalléen 10 1929 Auli
Adresse Postnr Poststed

91793350 havard.lunder@coretechnology.no
Mobilnr. epostadresse

Gunnar Lunder
Fornavn Etternavn

Frøyhovalléen 36 1929 Auli
Adresse Postnr Poststed

90835302 line@lunder-as.no
Mobilnr. epostadresse

Line Skallerud Lunder
Fornavn/ Etternavn  

Frøyhovalléen 36 1929 Auli
Adresse Postnr Poststed

41555253 line@lunder-as.no
Mobilnr Epostadresse

Frøyhov massedeponi
Foreløpig navn på arealinnspillet

Frøyhovalleen 36/Frøyhov gård
Eiendommens adresse/ stedsnavn

214/1 og 215/1
Aktuelle gårds- og bruksnummer

Andre typer bebyggelse og anlegg
Hva skal eiendommen benyttes til/ ønsket arealformål?

Det er ønske om å få innlemmet dagens massedeponi i kommuneplanens arealdel. Dette ønsket
Eventuelle kommentarer
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Her må du legge ved et kartutsnitt av aktuelt område

gjelder både dagens deponiområde (trinn 1) og planlagt utvidelse (trinn 2).

Dagens deponi består av trinn 1 som har vært i drift siden 2014. I forbindelse med ønsket utvidelse
(trinn 2) har Nes kommune oppfordret grunneier å spille dette inn til rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Hovedmålet med deponiet er å få planert området slik at landbrukseiendommen kan videreutvikle sin
kornproduksjon.
Vi mener også at en innlemmelse av deponiet i kommuneplanen vil gi en forutsigbarhet som føre til
positiv utvikling av landbruket, opprettholde (og generere) lokale arbeidsplasser og gi miljøgunstige
effekter.

Ytterligere informasjon og argumenter for et slikt arealformål, samt kartutsnitt er beskrevet i vedlagt
notat sammen med vedlegg 1-5.

Ytterligere informasjon kan oppgis ved etterspørsel.

ca 95 daa
Områdets størrelse i dekar

Dagens arealformål har status som LNF-areal.
Ca 40 daa er som allerede nevnt benyttet til mottak og lagring av rene ikke-forurensede masser.
Resterende arealer er ravineområder og dyrkbar mark i utfordrende terreng.

Dagens arealbruk

Vedlegg 5-kartutsnitt eiendom

Vedlegg 4-dispensasjon

Vedlegg 3-Drenering og terrengsnitt

Vedlegg 2-Landskapsplan

Vedlegg 1-Geoteknisk rapport

Hoveddokument-Innspill Frøyhov massedeponi
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